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Laenukindlustuse lepingu sõlmimisel on kliendil võimalik valida
täiendavaks kindlustuskaitseks puuduva töövõime lisakindlustus.
Kindlustusandja maksab kindlustussumma välja juhul, kui kindlustusvõtja ei saa puuduva töövõime tõttu käia tööl ja teenida tulu.
Puuduva töövõime lisakindlustuse (edaspidi: lisakindlustus) tingimused
kehtivad vaid koos ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali laenukindlustuse tingimustega. Lisakindlustuse tingimused täiendavad laenukindlustuse tingimusi. Kui laenukindlustuse ja lisakindlustuse tingimused on
omavahel vastuolus, kohaldatakse lisakindlustuse tingimusi.
1. Kindlustusjuhtum

1.1. Kindlustusjuhtum on kindlusvõtjaga kindlustusperioodi
jooksul toimunud sündmus (õnnetusjuhtum või diagnoositud
meditsiiniline seisund), mille tagajärjel on kindlustatul tekkinud puuduv töövõime, mis on meditsiiniliselt tõendatud ning
ei võimalda töötada ja teenida töötasu või saada tasu mis
tahes ametis või tegevusalal. Puuduv töövõime peab olema määratud vähemalt 12 järjestikuseks kuuks ning selle
määramise aluseks on Eesti Vabariigi õigusaktid. Töövõime
puudumine peab olema tuvastatud 3 aasta jooksul alates
kindlustusjuhtumi toimumisest.
1.2. Puuduv töövõime ei ole kindlustusjuhtum ning kindlustusandja ei maksa kindlustussummat välja, kui puuduv töövõime on tekkinud 6 kuu jooksul alates kindlustusperioodi
alguskuupäevast (v.a juhul, kui see on tekkinud ootamatu ja
kindlustusvõtja tahtest sõltumatu õnnetusjuhtumi tagajärjel).
Nimetatud piirang kehtib ka suurendatud kindlustussumma
kohta.
2. Välistused

2.1. Kindlustusandja ei maksa kindlustussummat välja, kui
puuduva töövõime põhjuseks on kindlustusvõtja:
2.1.1. enesetapukatse või endale tahtlikult tekitatud tervisekahjustus;
2.1.2. joobeseisund alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude selliste ainete toimel, samuti arsti poolt
määramata tugevatoimeliste ravimite toimel;
2.1.3. tegelemine ohtlike spordialadega, nagu aerosport
(sh langevarjuhüpped, lendamine puri- ja väikelennukiga, paragliding jms); sukeldumine sügavamale kui 40
m ja ekstreemsed sukeldumistehnikad, nagu apnoesukeldumine jms; samuti alpinism, mägi- ja kaljuronimine,
heliskiing ehk koptersuusatamine, mäesuusatamine
ja lumelauasõit märgistamata radadel; bobikelgusõit,
mootorratta või auto ringraja- või rallisõit, mootorsõidukite (sh mootorpaatide) kiirendusvõistlused; benji-hüpe
jms (kui kindlustuslepingus ei ole teisiti kokku lepitud);
2.1.4. teenimine kaitseväe- või asendusteenistuses;
2.1.5. õigusvastane tegu.
3. Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest

3.1. Kindlustusandja vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui kindlustusvõtja:
3.1.1. on esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid
kindlustuslepingu sõlmimisel või puuduva töövõime
lisakindlustuse vormistamisel või kindlustusjuhtumi käsitlemisel;
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3.1.2. ei ole edastanud kindlustusandjale kindlustusjuhtumi põhjuste ja suuruse kindlakstegemiseks vajalikku
teavet või ei ole pöördunud kindlustusandja määratud
ekspertarsti poole vajalike uuringute tegemiseks ühe
aasta jooksul pärast kindlustusjuhtumist teada saamist.
4. Kindlustussumma väljamaksmine

4.1. Kindlustusvõtja peab puuduva töövõime tuvastamisest
kindlustusandjale viivitamatult teatama.
4.2. Kindlustussumma makstakse välja järgmiste dokumentide esitamisel:
• hüvitistaotlus;
• kindlustusvõtja isikut tõendav dokument;
• kindlustusvõtja tervisekaardi või haigusloo väljavõte, töövõime hindamise otsus;
• kohtu, politsei või muu uurimisasutuse otsuse ärakiri juhul,
kui puuduva töövõime põhjus on seotud väär- või kuriteoga;
• muud kindlustusjuhtumiga seotud dokumendid.
4.3. Kindlustusandja ei ole kohustatud aktsepteerima kindlustusvõtja esitatud tõendeid, vaid võib väljamaksekohustuse kindlakstegemiseks nõuda omal kulul kindlustusvõtja
meditsiinilisi lisauuringuid või küsida ekspertarsti arvamust.
Kindlustusandja teeb väljamakse kümne tööpäeva jooksul
pärast seda, kui kindlustusvõtja on esitanud kõik vajalikud
dokumendid ja kindlustusandja on maksmise aluse kindlaks
teinud. Kindlustusandja maksab välja kindlustussumma ja
laenulepingu alusel arvutatud kuni kolme kuu laenuintressi aja eest, mil kindlustusvõtja oli saadetud meditsiinilisse
lisakontrolli, juhul kui selle aja eest on jäänud laenuintress
pärast kindlustusjuhtumit tasumata. Tasutava laenuintressi
ülempiir on 1,75% kindlustusjuhtumi ajal kehtivast kindlustussummast.
5. Lisakindlustuse muutmine ja lõppemine

5.1. Kindlustusandjal on õigus muuta lisakindlustuse tingimusi või makset või mõlemat juhul, kui on muutunud kindlustustingimustele kohaldatavad õigusaktid või asjaolud,
mille alusel arvutatakse kindlustusmakset ja mida pooled ei
saa kontrollida.
Kindlustusandja on kohustatud teatama kindlustusvõtjale
kindlustusmakse või kindlustustingimuste muudatusest 30
päeva jooksul enne muudatuste kehtima hakkamist. Kui
kindlustusvõtja ei ole nõus kindlustusmakse muudatusega,
on tal õigus kindlustusleping üles öelda, teatades sellest
kindlustusandjale enne muudatuste jõustumist.
5.2. Lisakindlustus lõpeb
• laenukindlustuse lepingu lõppemisega;
• kindlustusjuhtumiga ja kindlustusandja lepingujärgse kohustuse täitmisega;
• hiljemalt kindlustusvõtja 66-aastaseks saamisele eelneval
päeval;
• lisakindlustuse ülesütlemisel või sellest taganemisel;
• muudel seaduses ette nähtud alustel.

